
            
Ajuntament del Montmell 
 
 
 
Edicte 
 
El Ple de l’ajuntament del Montmell reunit en sessió ordinària celebrada el dia 24 de març de 
2021 va adoptar els següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la suspensió, pel termini d’un any, de la tramitació de plans urbanístics 
derivats concrets, així com també de l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, 
d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació 
d'activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la 
legislació sectorial, en l’àmbit delimitat en el plànol que s'adjunta: sòl no urbanitzable, pels 
usos de plantes generadores d’energia amb fonts alternatives i els usos extractius, amb la 
finalitat d'estudiar la reforma del planejament municipal en relació a aquests usos. 
 
Aquesta suspensió de llicències es tramita a l’empara de l’article 73 del Text refós de la Llei 
d'Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost. 
 
Segon. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i a la seu electrònica 
d’aquest Ajuntament. La suspensió del termini d’un any començarà a comptar des de 
l’endemà de la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades en els procediments 
corresponents, ja que un cop adoptat l’acord de suspensió potestativa es produeix 
automàticament la interrupció dels procediments d’atorgament de llicències que estiguessin 
iniciats. 
 
Contra el present acord es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan 
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació al 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, o alternativament, es pot interposar directament 
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el 
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació al Butlletí Oficial de 
la Província de Tarragona. 
 
L’Alcalde, 
José M. Roldán Lirola 


